
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,870 1,861 1,849 

1,890 1,899 1,912 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง  8.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ระหว่างวนัราคาทองคําจะได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ ท่ามกลางความวิตกว่าการพุง่ขึ �นของยอดผู้ตดิ
เชื �อ COVID-19 รายใหมใ่นสหรัฐจะกระทบต่อการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี �  สกลุเงินดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัเพิ;ม  จากการเปิดเผยตวัเลขยอดค้าปลีกเดือนต.ค.ของสหรัฐที;ขยบัขึ �นเพียง 
0.3% ซึ;ง “ตํ;ากว่า” ที;นกัวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ;มขึ �น 0.5% และเป็นการขยายตวัในระดบัที;น้อยที;สดุในรอบ 6 เดือน  ปัจจยัดงักล่าวหนนุราคาทองคําให้ปรับตวัสงูขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุในระหว่าง
วนับริเวณ 1,893.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําเผชิญแรงขายทํากําไรในที;สดุ  เหตเุพราะความคืบหน้าเกี;ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้าน COVID-19 ยงัคงบั;นทอนความต้องการ
ลงทนุในสินทรัพย์ปลอดภยัอยา่งต่อเนื;อง  สะท้อนจากกองทนุ SPDR ที;วานนี �ถือครองทองคําลดลงอีก -8.02 ตนั  สู่ระดบั 1,226.30 ตนั ซึ;งจะเป็นปัจจยัที;นกัลงทนุต้องติดตามอยา่งต่อไป  ขณะที;
การทะยานขึ �นของบติคอยน์ได้ดึงดดูเมด็เงินเก็งกําไรส่วนหนึ;งออกจากตลาดทองคํา  หลงัจากวานนี �บติคอยน์ทะยานขึ �นสู่ระดบั 17,870 ดอลลาร์ซึ;งเป็นระดบัสงูสุดนับตั �งแต่วันที; 20 ธ.ค. 2017 
ปัจจยัที;กล่าวมาทําให้ราคาทองคํายงัคงแกว่งตวัในกรอบเพื;อรอปัจจยัใหม่ๆ เข้ามาชี �นํา  โดยวนันี �  แนะนําติดตามผลการประชมุนโยบายการเงิน (กนง.) คาดกนง.จะ “คง” อตัราดอกเบี �ยไว้ที;ระดบั 
0.50% แต่อาจต้องจบัตาความเห็นของธปท.เกี;ยวกบัการแข็งค่าของค่าเงินบาทในช่วงที;ผ่านมาซึ;งอาจส่งผลต่อการเคลื;อนไหวของเงินบาทในระยะสั �นๆได้  อีกทั �งต้องติดตามการเปิดเผยตัวเลข
การอนญุาตก่อสร้าง, ข้อมลูการเริ;มสร้างบ้านของสหรัฐ  และถ้อยแถลงของนายจอห์น  วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1893.60 1876.10 1888.98 1881.26 -8.20 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1892.08 24.61 42.78 

MA 50 Days 1903.25 24.57 41.73 

MA 200 Days 1791.87 20.32 39.82 

RSI 9 Days 44.33 48.81 60.87 

RSI 14 Days 45.51 49.15 57.42 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,226.30 -8.02 

ishare 17,622.66 -49.17 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8875 -0.6541 0.7976 

10 วนั 0.8271 -0.4129 0.3085 

20 วนั 0.7560 -0.1038 0.3743 

50 วนั 0.8931 -0.3947 0.6034 

100 วนั 0.9094 0.2531 0.8300 

200 วนั 0.9275 0.3048 0.8922 

 

 

18 พฤศจิกายน 2563 

คําแนะนํา                 เ น้นการ เก็ งกํ า ไ รในกรอบ 1 ,899-1 ,870 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคํายังคงพยายามยืน

เหนือโซนแนวรับแรกได้ ทาํให้ราคายังคงมีโอกาสขยับขึ -น

เพื.อทดสอบแนวต้านอีกครั-ง 

 

 

หากราคาทองคําพยายามสร้างฐานและพยายามทรงตวัได้ หรือ หากราคายืนเหนือโซน 1,870 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจ
ทําให้เห็นการดีดตวัขึ �นเพื;อพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,890-1,899 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยงัไม่สามารถขึ �นไป
ยืนเหนือแนวต้านได้ อาจเห็นการยอ่ตวัของราคาลงเพื;อสร้างฐานราคาอีกครั �ง 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 167.09 จุด กังวลยอดค้าปลีกสหรัฐซบเซา  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื;อคืนนี � (17 พ.ย.) โดยตลาดถกูกดดนั

จากรายงานยอดค้าปลีกที;ซบเซาของสหรัฐ รวมทั �งความกังวลที;ว่า การแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-19 อาจทําให้สหรัฐต้องกลับไปใช้

มาตรการล็อกดาวน์อีกครั �ง  ดัชนีเฉลี;ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที; 29,783.35 จุด ลดลง 167.09 จุด หรือ -0.56% ขณะที;ดัชนี S&P500 ปิดที; 

3,609.53 จดุ ลดลง 17.38 จดุ หรือ -0.48% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที; 11,899.34 จดุ ลดลง 24.79 จดุ หรือ -0.21% 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีราคานําเข้าปรับตัวลงในเดือนต.ค. สวนทางคาดการณ์  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคานําเข้าปรับตัวลง 

0.1% ในเดือนต.ค. เมื;อเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ;มขึ �น 0.2% ในเดือนก.ย.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่าดชันีราคานําเข้าเพิ;มขึ �น 0.2% ใน

เดือนต.ค.  เมื;อเทียบรายปี ดชันีราคานําเข้าลดลง 1.0% ในเดือนต.ค. หลงัจากลดลง 1.4% ในเดือนก.ย. 

• (+) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกตํ.ากว่าคาดในเดือนต.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ;มขึ �น 0.3% ในเดือนต.ค ซึ;งเป็นการปรับตวั

ขึ �นเป็นเดือนที; 6 แต่ตํ;ากว่าที;นกัวิเคราะห์คาดว่าเพิ;มขึ �น 0.5% หลงัจากพุ่งขึ �น 1.6% ในเดือนก.ย.  การชะลอตวัของยอดค้าปลีกในเดือนต.ค. ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการที;ภาคครัวเรือนมีรายได้ลดลง เนื;องจากชาวอเมริกนัจํานวนมากประสบภาวะตกงาน  ส่วน

ยอดค้าปลีกพื �นฐาน ซึ;งไม่รวมยอดขายรถยนต์ นํ �ามนั วสัดกุ่อสร้าง และอาหาร ขยบัขึ �น 0.1% ในเดือนต.ค.  

• (+) เงนิดอลล์อ่อน วิตกยอดค้าปลีกสหรัฐชะลอตัว  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื;อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที;ตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเมื;อคืนนี � (17 พ.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยรายงานยอดค้าปลีกที;ซบเซา อนัเนื;องมาจากผลกระทบที;เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19  ดชันีดอลลาร์ ซึ;งเป็นดชันีวดัความเคลื;อนไหวของดอลลาร์เมื;อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.24% แตะที; 92.4182 เมื;อคืนนี �  

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื;อเทียบกบัเงินเยน ที;ระดบั 104.20 เยน จากระดบั 104.58 เยน และอ่อนค่าเมื;อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที;ระดบั 0.9105 ฟรังก์ 

จากระดบั 0.9126 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเมื;อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที;ระดบั 1.3084 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3096 

ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื;อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที;ระดบั 1.1864 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1844 ดอลลาร์ ขณะที;เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที;

ระดบั 1.3258 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3189 ดอลลาร์  

• (-) บติคอยน์พุ่งเหนือ 17,000 ดอลลาร์วันนี - ทาํสถิติสูงสุดรอบเกือบ 3 ปี  บิตคอยน์พุ่งขึ �นเหนือระดบั 17,000 ดอลลาร์ในวนันี � ทําสถิติสงูสดุ

ในรอบเกือบ 3 ปี  ณ เวลา 23.03 น.ตามเวลาไทย บิตคอยน์ทะยานขึ �น 625.35 ดอลลาร์ หรือ 3.73% สู่ระดับ 17,389.25 ดอลลาร์ หรือราว 

521,700 บาท ซึ;งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่วนัที; 7 ม.ค.2561 ในการซื �อขายบนแพลตฟอร์มของ CoinDesk  ทั �งนี � ราคาของบิตคอยน์ได้พุ่งขึ �น 137% 

นบัตั �งแต่ต้นปีนี � หลงัจากที;เคยทะยานขึ �นทําสถิติสงูสดุเป็นประวติัการณ์ใกล้แตะ 20,000 ดอลลาร์ในเดือนธ.ค.2560  การดีดตวัของบิตคอยน์ได้รับ

แรงหนนุจากกระแสตอบรับที;คกึคกัจากกลุ่มบริษัทฟินเทค และนกัลงทนุรายใหญ่ในตลาด เช่น พอล ทิวดอร์ โจนส์ และสแตนลีย์ ดรักเคนมิลเลอร์ 

• (-) สหรัฐเผยดัชนีความเชื.อมั.นผู้สร้างบ้านสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนพ.ย.  สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันี

ความเชื;อมั;นผู้สร้างบ้านปรับตวัขึ �น 5 จดุ สู่ระดบั 90 ในเดือนพ.ย. ซึ;งเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์  เมื;อเทียบรายปี ดชันีความเชื;อมั;นพุ่งขึ �น 19 

จดุในเดือนพ.ย. 

• (-) สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ.มมากกว่าคาดในเดือนก.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ

เพิ;มขึ �น 0.7% ในเดือนก.ย. โดยเพิ;มขึ �นเป็นเดือนที; 3 ติดต่อกนั และสูงกว่าที;นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที;ระดบั 0.6% หลงัจากเพิ;มขึ �น 0.3% ในเดือน

ส.ค. 
                          ที;มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั-งก่อน 

วนัจนัทร์ที; 16 พ.ย. 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนต.ค.   1.8%** 0.8% 

 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค.   6.9%** 6.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือนพ.ย.   6.3** 10.5 

วนัองัคารที; 17 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนต.ค.  0.2%** 1.5% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.  0.3%** 1.9% 

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัผลิตเดือนต.ค.  72.8%** 71.5% 

 21.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนต.ค.  1.1%** -0.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนก.ย.  0.7%** 0.3% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที;อยู่อาศยัเดือนพ.ย. โดย NAHB  90** 85 

วนัพธุที; 18 พ.ย. 14.00น. ไทย การประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)   0.50% 0.50% 

 14.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.   0.5% 0.5% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.   -0.3% -0.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนต.ค.   1.57M 1.55M 

 20.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ;มสร้างบ้านเดือนต.ค.   1.45M 1.42M 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - 4.3M 

วนัพฤหสับดีที; 19 พ.ย. 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือน   22.0 32.3 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   707K 709K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื;อมั;นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก CB   0.7% 0.7% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.   6.45M 6.54M 

วนัศกุร์ที; 20 พ.ย. 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.   0.1% 0.4% 

 14.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนต.ค.   -0.4% 1.5% 

 วนัที; 1 ทั �งหมด G20 Meetings   - - 

วนัเสาร์ที; 21 พ.ย. วนัที; 2 ทั �งหมด G20 Meetings   - - 

วนัอาทติย์ที; 22 พ.ย. วนัที; 3 ทั �งหมด G20 Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที;มีการประกาศออกมา 
*ที;มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที; 13  พฤศจิกายน 2020 ซึ;งอาจมีการเปลี;ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


